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Protokół nr 70/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w godz. od 1030 do 1540 w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 

się posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 

goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 

uwag (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 69/V/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 

2015 (druk nr 1/70). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd większością głosów 

zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie do uzupełnienia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za 

rok 2015 i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu.  

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie 

na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2016r. (druk nr 2/70). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 

wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym w 2016r. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na 

wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016r. w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 
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Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 211/2016 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  

w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym w 2016r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  

w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na 

zadaniu pod nazwą „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście 

Gryfino” (druk nr 3/70). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 15/ZD/16 z firmą 

KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k. z Gorzowa Wlkp. na 

prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą 

„Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, za kwotę 

147 600,00 zł brutto (środki powiatu – 132 840,00 zł brutto).  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumień z gminami w/s powierzenia zadań 

zarządcy dróg powiatowych w miastach (druk nr 4/70). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumień z gminami  

w sprawie powierzenia gminom zadań zarządcy dróg powiatowych na 

terenie miast: 

 z Gminą Cedynia na terenie miasta Cedynia w okresie od  

1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za kwotę 30 000,00 zł. 

 z Gminą Chojna na terenie miasta Chojna w okresie od 1 kwietnia 

2016 r. do 31 marca 2017 r. za kwotę 102 000,00 zł; 

 z Gminą Moryń na terenie miasta Moryń w okresie od 1 kwietnia 

2016 r. do 31 marca 2017 r. r. za kwotę 46 000,00 zł; 
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 z Gminą Trzcińsko-Zdrój na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój  

w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za kwotę 

43 800,00 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wojewódzkim 

Komendantem Policji w Szczecinie w/s dofinansowania Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie (druk nr 5/70). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 13/ZK/16 

z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w sprawie 

dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł Komendy Powiatowej Policji 

w Gryfinie (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu 

oraz na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Policji w Gryfinie). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wodnym Ochotniczym 

Pogotowiem Ratunkowym Oddział Powiatowy w Gryfinie na 

przekazanie dotacji celowej (druk nr 6/70). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 12/ZK/16 

z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Oddział 

Powiatowy w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji celowej  

w wysokości 11 500,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa na akwenach powiatu gryfińskiego. Jednocześnie 

Zarząd zobowiązał Wydział „ZK” do wystąpienia z pismem do WOPR 

o przedłożenie informacji: ile zaplanowano godzin szkoleń, ile kosztuje 

godzina szkolenia, gdzie będą przeprowadzane szkolenia oraz kto 

będzie wystawiał rachunki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 
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7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s podpisania umowy na świadczenie usług polegających na 

usuwaniu pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz 

umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez 

Starostę (druk nr 7/70). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy Nr 5/KM/16 

z firmą MB AUTOCOMPLEX Marcin Baranowski z Głazowa na 

świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg na 

terenie Powiatu Gryfińskiego oraz umieszczaniu ich na parkingu 

strzeżonym wskazanym przez Starostę, na podstawie dyspozycji 

usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniona osobę, do kwoty 

39 600,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie  posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r. (druk nr 8/70). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian               

w planie wydatków na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne na 

całe życie”. Zmniejsza się o 20 000,00 zł plan wydatków na zakup usług 

pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne o 17 850,00 zł oraz na zakup materiałów  

i wyposażenia o 2 150,00 zł.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia środków w planie finansowym jednostki na 2016 r. 

(druk nr 9/70). 

 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan 

wydatków jednostki o 36 766,18 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 

nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, jednocześnie 
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rozwiązuje się o tę kwotę rezerwę celową na realizację zadań z zakresu  

pomocy społecznej.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

10. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia łącznego sprawozdania 

finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. (druk nr 10/70). 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd podpisał łączne 

sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2015 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 11/70). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 212/2016 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 
O godz. 1320 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1520 wznowiono 

obrady. 

 

 

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. 
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w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2016 rok (druk nr 12/70). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.  

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia  

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok w brzmieniu 

zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 213/2016 w sprawie zmiany 

uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 13/70). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.  

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia  

2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok  

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 214/2016 w sprawie zmiany 

uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 

2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z pismem firmy Giardino Beata Cabaj z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

dot. umowy nr 2/S/15. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 70/V/2016. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________ 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


